Právní ochrana D.A.S.
Význam a účel pojištění
právní ochrany

NAŠE POSLÁNÍ
Zákeřné jednání, sobecký přístup nebo nespravedlnost jako by si vždy počíhaly na ty, kdo si to
nejméně zaslouží. Na čestné a svědomité. Chceme pomoci utvářet a bránit svět, ve kterém slušní lidé
za svou poctivost neplatí, ale naopak mohou na ní stavět. Poskytujeme právní ochranu a přispíváme
k rozvoji právního povědomí, aby si každý dobrý člověk mohl šetřit čas, peníze i nervy na příjemnější
a pohodlnější život.

CO DĚLÁME?
Již od roku 1995 poskytujeme svým klientům právní ochranu proti nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli,
byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu. Odstraňujeme nebo alespoň zmírňujeme
nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s nimi spojených. Podporujeme své klienty
při prosazování jejich právních zájmů a neseme nebo sdílíme riziko vzniklých nákladů.

Z ČEHO VYCHÁZÍME?
Přestože při řešení sporů či prosazování práv platí zásada rovnosti, často má v důsledku složitosti
právních předpisů větší šanci na úspěch ten, kdo se v nich lépe orientuje – tudíž obvykle spíše
vyhraje strana, která si může dovolit zkušenějšího právníka. Klienti právní ochrany D.A.S. získávají
pravidelnými příspěvky ve zvoleném časovém intervalu jistotu, že při prosazování či obhajobě svých
práv dosáhnou i vůči kapitálově a prestižně silnějším subjektům vyrovnanějšího postavení, a to bez
rizika, že by je právní spor finančně vyčerpal.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA VZTAHUJE?
Právní ochranu poskytujeme v mnoha oblastech života – od běžného rodinného života přes
motorismus, myslivost, sport, zaměstnání až po podnikání a školství. Podle sjednaného rozsahu
právní ochrany pomáháme svým klientům v následujících situacích:
• uplatnění nároků klienta na náhradu újmy (dříve „škody“), kterou mu způsobila jiná osoba,
• obhajoba klienta v přestupkovém, trestním, disciplinárním, kárném nebo jiném správním řízení
pro nedbalostní jednání či opomenutí nebo pro úmyslné jednání za podmínek stanovených
smlouvou,
• hájení oprávněných zájmů klienta především:
→ ve sporech:
→
→
→
→

ze soukromého pojištění (neboli pojistný spor),
pracovněprávních,
nájemních (pokud nastanou klientovi jako nájemci),
v dalších závazkověprávních sporech,

→ při zásahu do jeho vlastnického práva,
→ v souvislosti s odebráním technického nebo řidičského průkazu,
• právní poradenství.
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JAK BRÁNÍME SVÉ KLIENTY?
Pokud nám klient oznámí, že nastala situace, pro kterou má sjednanou právní ochranu D.A.S.,
okamžitě zahájíme potřebné kroky s ohledem na nejlepší možné vyřešení právního sporu:
•
•
•

Zajistíme zastupování klienta v mimosoudních řízeních.
Prosazujeme zájmy klienta soudní cestou anebo v řízení u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
V případě potřeby pověříme zastupováním klienta advokáta. Klient má přitom právo
zvolit si konkrétního advokáta sám.

V případě, že si právní ochranu D.A.S. sjednaly obě znesvářené strany, je každá z těchto stran
zastupována nezávislým advokátem.

CO VŠECHNO PLATÍME?
Svým klientům hradíme náklady za poradenství, mimosoudní prosazování oprávněných zájmů
i soudní řízení až do výše 1 000 000 Kč, a to konkrétně:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

náklady za služby vlastních specialistů,
odměny právního zástupce klienta v obvyklé výši, maximálně však v rozsahu
mimosmluvní odměny podle advokátního, notářského či exekutorského tarifu (pokud
si klient zvolí právního zástupce, který nemá svoje sídlo v místě soudu či správního
orgánu příslušného k řešení dané události, související vícenáklady nehradíme),
odměny daňového poradce v obvyklé výši,
náklady na soudní či jiný obdobný poplatek v případě soudního či rozhodčího řízení
u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR,
náklady na znalecké posudky, pokud je jejich zpracování nezbytné a účelné,
náklady na cestu klienta k soudnímu řízení, pokud je jeho přítomnost vyžádána
soudem,
náklady na provedení výkonu rozhodnutí s výjimkou nákladů na služby inkasní
agentury či obdobné vymáhací služby,
náklady řízení, které je klient povinen na základě soudního rozhodnutí uhradit
protistraně či státu,
náklady na jiné úkony, které budeme považovat v souvislosti s řešením události
za účelné a jejichž úhradu předem v písemné formě potvrdíme (např. překladatelské či
tlumočnické služby),
peněžitou záruku (kauci) formou bezúročné zápůjčky za účelem vyloučení vyšetřovací
vazby.

V případě „Právního poradenství pro soukromé osoby“ hradíme náklady za poradenství do výše
5 000 Kč, v případě „Právní ochrany při uzavírání smlouvy“ hradíme náklady za právní ochranu
do výše 10 000 Kč a v případě „Právní ochrany ve sporech o dědictví“ do výše 100 000 Kč.
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KDY JE KLIENT POD NAŠÍ OCHRANOU?
Od počátku pojištění má klient nárok na jednorázovou právní poradu v situacích, na které je pojištění
sjednáno. Od počátku pojištění je v plném rozsahu poskytována právní ochrana v situacích, kdy:
•
•
•
•

je klientovi způsobena újma (např. je jakožto chodec sražen na přechodu),
se klient dopustí jednání či opomenutí, pro které je proti němu zahájeno přestupkové,
trestní, disciplinární, kárné či jiné správní řízení (např. z nedbalosti zaviní dopravní
nehodu),
si klient zakoupí zboží nebo si objedná službu a následně dojde ke sporu o uznání
reklamace (v prvních třech měsících pojištění je nutné, aby měl klient o této koupi či
objednání písemný doklad – kupní smlouvu, paragon, zakázkový list apod.),
klientovi jiná pojišťovna sníží nebo nevyplatí pojistné plnění v důsledku události (např.
úraz, živelní pohroma, dopravní nehoda) nastalé v době pojištění právní ochrany.

Pokud jde o jinou právní problematiku (vlastnické právo, pracovněprávní spor, nájemní právo aj.),
má klient nárok na právní ochranu v plném rozsahu až u událostí nastalých po třech měsících
od počátku pojištění.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA NEVZTAHUJE?
Přesný rozsah a podrobnosti o rozsahu právní ochrany, územní platnost a výluky jsou uvedeny
v pojistné smlouvě, smluvních ujednáních a v pojistných podmínkách. Právní ochrana se nevztahuje
především na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spory mezi D.A.S. a pojistníkem nebo pojištěným,
nároky, které byly na klienta postoupeny či jinak převedeny, nebo které jsou
uplatňovány pro nepojištěnou osobu,
spory o náhradu újmy, která je uplatňována vůči pojištěnému, není-li ujednáno jinak,
spory o náhradu újmy, která byla pojištěnému způsobena porušením dobrých mravů,
spory o náhradu újmy vyplývající z odpovědnosti za ukončení jednání o smlouvě,
spory o náhradu osobního neštěstí či cenu zvláštní obliby,
spory mezi spoluvlastníky věcí, včetně zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví a společného jmění manželů,
sepisování či schvalování smluv a jiných právních dokumentů, není-li stanoveno jinak,
sepisování a podávání trestních oznámení a oznámení o přestupcích a jiných správních
deliktech,
zastupování klienta jako svědka v jakémkoliv řízení,
ochranu či prosazování právních zájmů klienta v insolvenčním řízení, a to jak v pozici
úpadce, tak i věřitele
právní vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek,
spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách,
právní vztahy v oblasti ochrany osobnosti člověka,
spory v oblasti nemajetkové újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, není-li
stanoveno jinak,
spory v oblasti působnosti tiskového zákona, rodinného, finančního práva, duševního
vlastnictví, nekalé nebo hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory,
dotací, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, sázek, her a losů,
spory ze smlouvy o zápůjčce či ze smlouvy o úvěru uzavřené jinak než v písemné
formě,
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•
•
•
•
•

spory ze správy a uložení peněz a jiných cenností, nákup a prodej cenných papírů,
spory z majetkových a finančních investic, vyjma stavebního spoření a penzijního
připojištění,
ochranu či prosazování právních zájmů klienta, pokud požil či existuje důvodné
podezření, že požil alkohol či jiné návykové látky (to však neplatí při uplatňování
nároku na náhradu újmy, kterou utrpěl klient),
případy, kdy pojištěný při sjednání pojištění věděl nebo s přihlédnutím ke všem
okolnostem mohl vědět o skutečnostech, které mohou vést ke vzniku škodné události,
řízení, která přímo nebo nepřímo souvisejí s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji,
stávkami, terorismem nebo jaderným zářením,
úhradu pokut, peněžitých trestů a jiných sankcí uložených klientovi.

V konkrétních případech uvedených ve smluvních ujednáních či ve zvláštních částech pojistných
podmínek mohou být některé výluky neuplatňovány.
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JAKÉ PRODUKTY NABÍZÍME?
Dle potřeb klienta lze právní ochranu zajistit formou základních produktů nebo pomocí finančně
zvýhodněných kombinovaných balíčků právní ochrany.

produkty

Cena za rok

Základní produkty
Právní poradenství pro soukromé osoby

980 Kč

Právní ochrana soukromí

2 400 Kč

Právní ochrana bydlení

4 000 Kč

Právní ochrana vozidla

2 200 Kč (osobní vůz)

Právní ochrana pro zaměstnance

2 100 Kč

Právní ochrana pro případ úrazu

1 000 Kč

Právní ochrana pro řidiče

1 800 Kč

Právní ochrana pro živnostníky a firmy

od 10 000 Kč

Právní ochrana pro soukromá zdravotnická zařízení

od 10 000 Kč

Právní ochrana pro školy a školky

od 10 000 Kč

Právní ochrana pro obce

od 7 250 Kč

Právní ochrana pro sportovce

od 2 900 Kč

Právní ochrana pro myslivce

od 600 Kč

Kombinované balíčky produktů
Rodina (nejkomplexnější právní ochrana rodiny;
pro dvě fyzické osoby bez ohledu na druh svazku a počet jejich děti)

9 000 Kč

Partner (pro dvě fyzické osoby bez ohledu na druh svazku)

7 200 Kč

Senior (pro dvě fyzické osoby nad 60 let bez ohledu na druh svazku)

4 200 Kč

Single (pro jednu fyzickou osobu)

5 800 Kč

Single+ (pro jednu fyzickou osobu a její děti)

6 700 Kč

Řidič+ (kombinace právní ochrany řidiče a zaměstnance)

3 700 Kč
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